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Tato informace o lokalitě je součástí projektu FRA Výzkum místního zapojení a 

opatření v problematice romské integrace (Local Engagement for Roma Inclusion 

- LERI). LERI je výzkumný projekt (kvalitativní akční výzkum) realizován v rámci 

Víceletého romského programu FRA. Je odpovědí na Sdělení Evropské komise o Rámci 

EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020. LERI prostřednictvím 

spájení místních autorit, romských komunit a jejich sousedů sleduje zapojení místních 

v aktivitách romské integrace za účelem zjištění, které aspekty těchto integračních 

programů fungují, které ne a proč. Cílem projektu je facilitace zapojení všech místních 

hráčů, včetně Romů, do společných snah o inkluzi Romů. Získané zkušenosti a 

poznatky z těchto procesů pomůžou zlepšit nastavení, implementaci a monitorování 

politik romské integrace a aktivit na místní úrovni.  

LERI je prvním projektem FRA, kde se testuje metodologie participativního akčního 

výzkumu. Přes identifikaci klíčových faktorů vedoucích k úspěchu nebo neúspěchu 

místních integračních aktivit, projekt pomůže při zlepšení plánování efektivních 

integračních programů v budoucnu. Umožnění zapojení do místních procesů posilňuje 

obyvatele, budováním jejich schopností účastnit se procesů jako rovnocenný partner 

místní administrativě a občanské společnosti a umožněním společného chápání, které 

opatření je třeba realizovat a jak může být jejich realizace monitorována. Projekt 

probíhá ve 21 lokalitách v 11 zemích EU (Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, 

Řecko, Maďarsko, Itálie, Rumunsko, Slovensko, Španělsko a Velká Británie).  

LOCALITY 
 

Pavlikeni,  Bulharsko 

Stara Zagora,  Bulharsko 

Brno,  Česká republika 

Sokolov,  Česká republika 

Helsinki,  Finsko 

Jyväskylä,  Finsko 

Lile Metropole,  Francie 

Strasbourg,  Francie 

Aghia Varvara,  Řecko 

Megara,  Řecko 

Besence,  Maďarsko 

Mátraverebély,  Maďarsko 

Mantova,  Itálie 

Bologna,  Itálie 

Aiud,  Rumunsko 

Cluj-Napoca,  Rumunsko 

Hrabušice,  Slovensko 

Rakytník,  Slovensko 

Cordoba,  Španělsko 

Madrid,  Španělsko 
Medway,  Velká Británie 

http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/eu-framework/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=en
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Brno, Česká republika 

 

Přehled národní úrovně 

Poměr Romů v populaci České republiky 

je většinou odhadován na 2% (200,000 

osob)1. 

 

Situace Romů v České republice je 

složitá. Jsou častěji nezaměstnaní, než 

zbytek populace, a mají často problémy s 

bydlením2. Tyto problémy jsou výsledkem 

diskriminace na základě etnicity i nízké 

úrovně vzdělání3.  

 

Romové představují vekou část sociálně 

vyloučené populace České republiky. 

Podle dotazníkového šetření  

UNDP/WB/EC z roku 2011 přibližně 90% 

Romů bydlí v domácnostech pod hranicí 

chudoby. Nízké vzdělání se jeví jako 

klíčový faktor (vedle dalších faktorů) 

znevýhodnění Romů na trhu práce, což se 

projevuje na nízké míře zaměstnanosti 

(méně než třetina Romů má placené 

zaměstnání) a vysoké míře 

nezaměstnanosti4. Až 74% Romů má 

                                                           
1 Gabal, I. and Víšek, P. (2010), Východiska 
strategie boje proti sociálnímu vyloučení: 
Východiska pro formulaci a implementaci politiky 
začleňování obyvatel vyloučených lokalit do české 
společnosti a její sociální a ekonomické struktury, p. 
4, available at: 
http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystup
y/GAC_Strategie_soc_vylouceni.pdf 
2 FRA (European Union Agency for Fundamental 
Rights) (2014), Roma Survey – Data in focus. 
Poverty and employment: the situation of Roma in 
11 EU Member States, Luxembourg, Publications 
Office,   
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-
and-employment-situation-roma-11-eu-member-
states.  
3 Ombudsman (2014), Souhrnná zpráva o činnosti 
veřejného ochránce práv 2013, Kancelář veřejného 
ochránce práv, p. 90, available at: 
www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro
_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-
zprava_2013_PDF_A.pdf; Sirovátka, T. (2011), 
Promoting Social Inclusion of Roma - A Study of 
National Policies - Czech Republic, European 
Commission DG Employment, Social Affairs and 
Inclusion, p. 2. 
4 FRA (European Union Agency for Fundamental 
Rights) (2014), Roma Survey – Data in focus. 
Poverty and employment: the situation of Roma in 
11 EU Member States, Luxembourg, Publications 
office,  available at: 

nejvyšší dosažené vzdělání základní, 

oproti 20% v celkové populaci země5. 

Vzdělanostní struktura Romů se v 

posledních dvou generacích zlepšila ve 

smyslu, že podíl osob bez dosaženého 

základního vzdělání se výrazně snížil. 

Tato změna se ale odehrála pouze v 

základním vzdělávání6. Jedním 

z problémů je neustávající segregace 

romských dětí ve zvláštních školách, 

v  nyní v praktických školách7.  

 

Romové častěji bydlí ve městech a 

v regionech postižených vyšší 

nezaměstnaností a strukturálními 

změnami (jde o někdejší centra těžkého 

průmyslu). 

 

Evropská unie i česká vláda započaly 

řadu iniciativ ke zlepšení situace Romů. 

Od roku 2015 existuje Strategie romské 

integrace do roku 2020, které 

předcházela Koncepce romské integrace 

na období 2010-20138. V praktické 

rovině je pomoc obcím a městům při 

vytváření místních strategií poskytována 

Agenturou pro sociální začleňování9. 

Zejména díky Evropským strukturálním 

fondům byla započata řada projektů, 

které mají za cíl začlenění Romů. 

Romové však zatím nebyli v projektech 

stavěni do pozice aktivních “agentů 

                                                                                   
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-
and-employment-situation-roma-11-eu-member-
states  
5 Sirovátka, T. (2011), Promoting Social Inclusion 
of Roma - A Study of National Policies - Czech 
Republic, European Commission DG Employment, 
Social Affairs and Inclusion, p. 2. 
6 National Census (2001), Czech Statistical Office, 
available at: www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/ 
7 Amnesty International and ERRC (2012), Five 
More Years of Injustice: Segregated Education for 
Roma in the Czech Republic, available at: 
www.errc.org/cms/upload/file/five-more-years-of-
injustice-november-2012.pdf  
8 Vláda České republiky (2015), Strategie romské 
integrace do roku 2020, and Government of the 
Czech Republic (2009), Roma integration concept 
for 2010-2013, both available at: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-
integration/czech-republic/national-
strategy/national_cs.htm  
9 Czech Republic/Agentura pro sociální 
začleňování, available at: http://www.socialni-
zaclenovani.cz/  

http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_Strategie_soc_vylouceni.pdf
http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_Strategie_soc_vylouceni.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-zprava_2013_PDF_A.pdf
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-zprava_2013_PDF_A.pdf
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-zprava_2013_PDF_A.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/
http://www.errc.org/cms/upload/file/five-more-years-of-injustice-november-2012.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/file/five-more-years-of-injustice-november-2012.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/czech-republic/national-strategy/national_cs.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/czech-republic/national-strategy/national_cs.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/czech-republic/national-strategy/national_cs.htm
http://www.socialni-zaclenovani.cz/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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změny”. Jedním z cílů projektu LERI, 

který je realizován v Brně a v Sokolově, 

je posílit participaci Romů v procesu 

jejich sociálního začleňování.  

 

 
Brno, ulice Bratislavská 

 

Základní informace 

Brno druhým největším městem ČR, leží 

v Jihomoravském kraji a jeho 

obyvatelstvo čítá kole 380,000 osob. 

V kraji je poměrně malý počet Romů a 

nacházejí se hlavně v městě Brno10.  Co 

se týče nezaměstnanosti a bydlení, Brno 

se neliší od zbytku země. Je však 

zapotřebí zmínit, že okres Brno-centrum 

má nejvyšší zastoupení dlouhodobě 

nezaměstnaných lidí v kraji11.  Nicméně 

Brno přistupuje k integračním opatřením 

aktivně. Možno říct, že v kraji svými 

aktivitami vyčnívá.  

 

Během posledních desetiletí byly hlavním 

hybným motorem ekonomického růstu 

Brna textilní a strojní průmysl. Dnes je 

Brno centrem výzkumu a vývoje a 

vývojové projekty s velkou přidanou 

hodnotou, jako jsou například 

biotechnologie či biomedicína, hrají čím 

dál větší roli v místním hospodářství.  

Podle Agentury pro sociální začleňování je 

v Brně mezi 15 000 – 17 000 Romů. Jsou 

považováni za nejméně integrovanou a 

                                                           
10 Magistrát města Brna. (n.d.), Etnické menšiny a 
cizinci, available at: 
http://socialnipece.brno.cz/skupina/etnicke-
mensiny-a-cizinci/text/164/charakteristika-cilove-
skupiny%20/  
11 SPF Group (2012), Development Strategy of the 
South Moravian Region 2020, available at: www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=195430&TypeID=
61  

nejvíce sociálně vyloučenou menšinu12. 

Many Roma in Brno do speak Romani, 

but all of them speak Czech, and Czech 

is also the language of written 

communication for them.  

 

Mnoho Romů v Brně mluví romským 

jazykem, ale všichni mluví i česky a 

čeština je i jejich jazykem pro písemní 

styk.  Exkluze Romů v Brně má mnoho 

dimenzí, ale bydlení je jedním 

z největších problémů13.   

 

 
Brno, sociální bydlení, Bratislavská ulice 

 

Většina vyloučených Romů bydlí 

v neopravených domech přímo v centru 

města. Toto území prochází v 

současnosti procesem gentrifikace a 

„problematičtí“ nájemníci mohou často 

čelit vystěhováni nebo přesunu z centra 

města do perifernějších oblastí. Mnoho 

z nich se dostalo na ubytovny, jež zažily 

mimořádný rozmach v posledních pěti 

letech. Zadluženost nájemníků 

městských bytů je také problémem ještě 

zesílenou vysokou diskriminací na 

bytovém trhu. Město nemá 

v současnosti ucelenou politiku 

sociálního bydlení, ale nová politická 

reprezentace slibuje řešení tohoto 

problému. 

 

                                                           
12 Magistrát města Brna. (n.d.), Etnické menšiny a 
cizinci, available at: 
http://socialnipece.brno.cz/skupina/etnicke-
mensiny-a-cizinci/text/164/charakteristika-cilove-
skupiny%20/  
13 IQ Roma servis, telephone interview with 
project manager, May 21, 2014. 

http://socialnipece.brno.cz/skupina/etnicke-mensiny-a-cizinci/text/164/charakteristika-cilove-skupiny%20/
http://socialnipece.brno.cz/skupina/etnicke-mensiny-a-cizinci/text/164/charakteristika-cilove-skupiny%20/
http://socialnipece.brno.cz/skupina/etnicke-mensiny-a-cizinci/text/164/charakteristika-cilove-skupiny%20/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=195430&TypeID=61
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=195430&TypeID=61
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=195430&TypeID=61
http://socialnipece.brno.cz/skupina/etnicke-mensiny-a-cizinci/text/164/charakteristika-cilove-skupiny%20/
http://socialnipece.brno.cz/skupina/etnicke-mensiny-a-cizinci/text/164/charakteristika-cilove-skupiny%20/
http://socialnipece.brno.cz/skupina/etnicke-mensiny-a-cizinci/text/164/charakteristika-cilove-skupiny%20/
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Cíle a tematické zaměření projektu 

LERI v lokalitě 

Cílem projektu LERI v Brně je podpořit 

místní Romy v řešení jejich bytových 

potřeb a preferencí v kontextu současné 

snahy místní administrativy připravit 

ucelenou politiku sociálního bydlení. 

Projekt bude také podporovat pilotní 

aktivity v oblasti bydlení, především 

projekty a aktivity, jejichž cílem je 

ukončení bezdomovectví rodin s dětmi 

skrze poskytnutí bydlení a podpůrných 

služeb.  

 

Uskutečněné aktivity a partnerství ve 

fázi zjišťování místních potřeb 

Projekt LERI bude založen na kombinaci 

řady metod a formátů, jako jsou 

rozhovory, veřejné projednání, školení a 

společenské události.  

 

Hlavní část fáze zjišťování potřeb 

proběhne v rámci procesu strategického 

plánování lokálního partnerství, 

založeného Agenturou pro sociální 

začleňování. Klíčovými partneři projektu 

LERI jsou někteří z hlavních představitelů 

neziskového a veřejného sektoru v Brně: 

sdružení IQ Roma Servis, vládní Agentura 

pro sociální začleňování, Platforma pro 

sociální bydlení, romský poradce 

magistrátu města Brna, Odbor sociálních 

věcí Magistrátu města Brna, Odbor 

majetku, Podané ruce, o. p. s., Armáda 

spásy Brno, radnice Brno-Střed a Správa 

nemovitostí Brno-Střed, a další městské 

části. 

 

Aktivity budou založeny na místním 

zjišťování potřeb, a budou zviditelňovat 

konkrétní situace a možná řešení pro 

Romy v rámci politiky sociálního bydlení. 

  

Očekávané výstupy participativního 

akčního výzkumu  

Očekáváme, že se nám podaří do místní 

politické debaty prosadit bytové potřeby 

a preference místních Romů, a taky aby 

byly zahrnuty do místní politiky 

sociálního bydlení. Projekt podpoří i 

místní pilotní projekty sociálního bydlení 

tím, že jim poskytne silný datový základ 

a evaluační nástroje pro plánované 

intervence. 

 

 
Brno, ulice Svatoplukova. 


